O.0012.5.25.2017
PROTOKÓŁ NR 25/2017
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 22
marca 2017 r. w godzinach od 10:00 do 14:05 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski, otworzył wspólne posiedzenie
Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., oraz powitał obecnych Radnych Rady Miejskiej,
Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak,
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak oraz Dyrektora Centrum Kultury w Książu
Wlkp.
Na sali posiedzeń obecnych było 15 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące zmiany:
Za punktem 12, wprowadzić punkt 13 o nazwie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych
proekologicznych urządzeń grzewczych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej
i sposobu jej rozliczania.
Za punktem 13, wprowadzić punkt 14 o nazwie:
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi
Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne
Każdy wprowadzona zmiana została przez radnych jednogłośnie przegłosowana.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2017 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2016.
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5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług
Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług
Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu Opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Książ Wlkp. w 2017 roku.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aneksu nr 10 do porozumienia
międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem
zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną
przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium
Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą
punktów przyznaną każdemu kryterium, branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp. oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych
szkół.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą
punktów przyznaną każdemu kryterium, branych pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp. oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu
nowych proekologicznych urządzeń grzewczych, trybu postępowania przy udzielaniu
dotacji celowej i sposobu jej rozliczania.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia
Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania
inwestycyjne
15. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie posiedzenia.
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Projekt zaproszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Pytań nie było, a zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024.
Przewodniczący RM poprosił, aby Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Pani Skarbnik
poinformowała, że w załączniku Nr 2- Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian w postaci:
 wydatki bieżące - ogółem zmniejszono o kwotę 68 288,54 zł. Dokonano zmian
w rubryce „łączne nakłady finansowe” poprzez zmniejszenia nakładów do wysokości
poniesionych wydatków na koniec 2016 roku:
a) dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych zmniejszono o kwotę 9 612,80 zł,
b) dowozy szkolne na terenie gminy Książ Wlkp. zmniejszono o kwotę 55 594,74 zł,
c) ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego gminy Książ Wlkp. zmniejszono
o kwotę 3 080,00 zł.
 wydatki majątkowe ogółem łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 79 720,57
zł, z tego w poszczególnych przedsięwzięciach przedstawiają się następująco:
a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. zwiększono
o kwotę 392 435,00 zł, z tego nakłady na koniec 2016 roku zmniejszono o kwotę 68
950,00 zł, a limit zobowiązań w roku 2017 zwiększono o kwotę 461 385,00 zł. Limit
zobowiązań zwiększono w celu dostosowania wysokości wydatków do kosztów
kosztorysowych i w wyniku złożonego wniosku o pożyczkę do WFOŚ i GW
b) budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. łączne nakłady zostały
zmniejszone o kwotę 283 026,78 zł
c) dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. łączne nakłady
zmniejszono o kwotę 9 683,08 zł,
d) rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w miejscowości Włościejewki łączne nakłady zmniejszono o kwotę 20 004,57 zł.
W załączniku Nr 2 – Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano zmian w postaci:
1) dostosowano wysokości dochodów i wydatków do wysokości, jak w uchwale budżetowej
w marcu 2017 roku,
2) wynik budżetu uległ zmianie z kwoty – 4 971 000,00 zł na kwotę - 6 518 393,00 zł poprzez
wprowadzenie do budżetu zmian w przychodach:
- planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wysokości 2 803 314,00 z na przedsięwzięcie „ Budowa
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.”,
- emisję obligacji komunalnych w wysokości 1 650 000,00 zł na realizacje zadań
majątkowych,
- wprowadzono do budżetu inne środki krajowe – wolne środki jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 473 118,00 zł,
- nadwyżka z la ubiegłych w wysokości 620 961,00 zł.
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W wyniku zmian w wysokościach planowanej nowej emisji obligacji komunalnych oraz
zaciągnięci pożyczki uległy zmianie wielkości wyniku budżetu w latach następnych oraz
uległa zmianie kwota długu poz. 6. Ogółem kwota długu w roku 2017 z kwoty 7 444 118,00
zł zmniejszyła się o kwotę 1 546 686,00 zł i wynosi na dzień podjęcia niniejszej uchwały
5 897 432,00 zł.
Rozchody budżetu w roku 2017 nie uległy zmianie, natomiast w latach następnych 2018 –
2014 uległy zmianie wynikające z wysokości spłat rat nowej pożyczki i wykupu nowych
obligacji komunalnych.
Rada Miejska w obecności 15 radnych przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” zaopiniowała ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2017 rok.
Przewodniczący RM Pan Sławomir Przybylski poprosił, aby Pani Skarbnik omówiła
projekt uchwały.
Pani Skarbnik poinformowała, że budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę
65,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.25.2017.8
z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Po stronie wydatków dokonano
odpowiedniej zmiany.
Dokonano zmian w przychodach – po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu jst za rok
2016 poprzez wprowadzenie nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 620 961,00 zł oraz
wprowadzenia innych rozliczeń krajowych - wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 473 118,00 zł. W wyniku tych zmian
zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych z kwoty 6 000 000,00 zł na
kwotę 1 650 000,00 zł oraz zaplanowano zaciągnąć pożyczkę – złożono wniosek
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na
budowę kanalizacji sanitarnej – pożyczka w wysokości 2 803 314,00 zł. Po dokonanych
korektach budżetu na wydatki dodatkowo przeznaczono środki w kwocie 1 547 458,00 zł
w tym:
1) kwotę 65,00 zł na kartę Dużej Rodziny,
2) kwotę 461 385,00 zł dodatkowo na inwestycje (wg. wielkości kosztorysowej i złożonego
wniosku do WFOŚ i GW) – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.
„ do południowej części Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków
dotyczących terenów inwestycyjnych oraz pod budownictwo mieszkaniowe w Książu Wlkp.,
3) kwotę 97 220,00 zł na remonty dróg gminnych oraz kwota 2780,00 na remont kotłowni pieca ogrzewania gazowego w świetlicy w Chwałkowie Kość. – zawór antyskażeniowy.
4) kwotę 139 900,00 zł na zakup gruntów w Radoszkowie Drugim,
5) kwotę 54 000,00 zł na remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp.,
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6) kwotę 18 300,00 zł na zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,
7) na oświatę przeznaczono kwotę 668 634,00 zł na:
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wiązanych z reformą oświaty,
- remonty - wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Konarzycach
oraz remont salki ćwiczeń w Szkole Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym,
- przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp.,
- utwardzenie terenu wokół szkół w Konarzycach i Chwałkowie Kościelnym oraz
termomodernizacja budynku sali ćwiczeń w SP Konarzyce,
8) zwiększono wydatki przeznaczonych na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi
w kwocie 20 513,00 zł z tytułu rozliczenia środków z roku 2016 - wydanie zezwoleń na
sprzedaż alkoholi,
9) zwiększono wydatki w kwocie 84 631,00 zł jako środki niewykorzystane z tytułu opłat za
zagospodarowanie odpadów komunalnych z roku 2016 (załącznik do niniejszej uchwały
Nr 6) Środki niniejsze przeznacza się na zabezpieczenie odbioru, wyposażenia nieruchomości
przeznaczonych na cele publiczne w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, ich opróżnianie, utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym oraz
na pokrycie kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania i magazynowania. Środki wprowadzono do § 4300, plan po zmianie wynosi
694 887,00 zł,
10) przeniesiono środki w wysokości 2 850,00 zł na zakup farb, kasetonów w celu
odnowienia korytarza i sali w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym w wysokości
2 550,00 zł oraz 300,00 zł na delegacje pracowników Urzędu Miejskiego w celu wykonania
tych prac remontowych.
11) Przeniesiono środki w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na organizacje imprez
kulturalnych – inicjatywa obywatelska ( umowy o dzieło) oraz zabezpieczono środki
na wykonanie programów funkcjonalno -użytkowych do celów projektowych.
12)Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem
na opracowanie tłumaczeń na język francuski i angielski oferty sprzedaży terenów
inwestycyjnych w Gminie Książ Wlkp.
Przewodniczący podziękował Pani Skarbnik i otworzył dyskusję nad zmianami do budżetu.
Radny Marcin Weiss zapytał o remont schodów, ile lat minęło od obecnie istniejących.
Burmistrz odpowiedział, że około 7 lat. Obecne są w bardzo złym stanie, nie ma sensu
podklejać płytek, które spadły. Trzeba je zrobić od nowa. Będą wykonane z granitu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zasygnalizował, aby schody zostały wyposażone w maty
podgrzewające, co wpłynęłoby na bezpieczeństwo korzystających ze schodów.
Radny Marcin Weiss zapytał o remont budynku CK, a tym samym strażnicy OSP. Czy w tej
kwestii są poczynione rozmowy lub działania. Czy strażacy będą mieli wpływ na decyzyjność
w ww. kwestii.
Burmistrz odpowiedział, że wstępne plany, rozmowy były poczynione. Radny jako
przedstawiciel OSP będzie mógł uczestniczyć w rozmowach dotyczących koncepcji remontu
wjazdu/ wyjazdu.
Radna Antonina Jankowiak zapytała czy wiadomo ilu nauczycieli w związku
z wprowadzeniem nowej reformy oświaty będzie musiało odejść.
Burmistrz odpowiedział, że jeszcze nie, w tej chwili zespół oświaty pracuje nad arkuszami
organizacyjnymi.
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Radny Krzysztof Hypki zapytał o remont łazienek w przedszkolu publicznym. Czy w szkole
także są przewidziane remonty.
Burmistrz odpowiedział, że w szkole zostały wyremontowane, natomiast w przedszkolu Pani
Dyrektor sygnalizowała, że jest taka potrzeba.
Radny Bohdan Kaczmarek podzielił się swoją uwagą dotyczącą boiska szkolnego przy
Szkole Podstawowej w Książu Wlkp., które wg radnego jest w fatalnym stanie, część jest
utwardzona, a część nie. Bardzo często na nieutwardzonej części tworzą się zastoiny wodne.
Zdaniem radnego Pawła Walkowiaka dobrze byłoby „wzruszyć twarde miejsce” wtedy
woda miałaby możliwość wsiąkania.
Radny Krzysztof Hypki zapytał czy w kwestii montażu oświetlenia ulicznego będziemy
inwestować w ledowe oświetlenie.
Burmistrz odpowiedział, że będziemy musieli inwestować w nowoczesność.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” zaopiniowała ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2016.
Przewodniczący RM poprosił, aby Dyrektor CK omówiła sprawozdanie z wykonania planu
finansowego Centrum Kultury za 2016 r.
Przychody ogółem instytucji kultury (Centrum Kultury i Biblioteki) wyniosły 773 484, 49 zł.
Przychody te w całości zostały przeznaczone na działalność statutową związaną
z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej i bibliotecznej. Przychody samego
CK wyniosły 580 276, 81 zł. Głównym źródłem przychodów była dotacja z budżetu gminy na
działalność podstawową , poza tym CK osiągnęło przychody z:
 wpływów z usług , m.in. za wynajem sali, sceny, wpływy z terenów rekreacyjnych
w Jarosławkach w wysokości 59 635, 83 zł.
 darowizn od sponsorów oraz inne środki pozyskane od osób prywatnych
w wysokości 81 640, 50 zł.
 pozostałych przychodów operacyjnych w wysokości 6 773, 48 zł.
Ponadto Dyrektor CK omówiła szczegółowo koszty jakie zostały poniesione w 2016 r.
Radny Marcin Weiss zapytał o przychód z Biblioteki Narodowej, w szczególności czy
wskazany przychód w wysokości 7 524,00 zł wyznacza konkretny rodzaj literatury, który
należy zakupić.
Dyrektor CK odpowiedziała, że obecnie nie. Kiedyś bywały procentowe podziały. Obecnie
obowiązuje wymóg dotyczący okresu wydatkowania. Okres ten jest od czerwca do listopada.
Radny Marcin Weiss zapytał o mażoretki, czy mająca w przeszłości sytuacja (wyjazd
mażoretek na turniej własnymi pojazdami) została zrekompensowana.
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Dyrektor CK odpowiedziała, że tak. Koszty paliwa zostały pokryte. Ponadto Pani Dyrektor
poinformowała, ze mażoretki bazują na swoim własnym planie finansowym. Lekcje (zarówna
mażoretek mam jak i dzieci) są odpłatne. Koszt lekcji wynosi 20 zł.
Radna Antonina Jankowiak zapytała czy w związku z pobieraniem opłaty za powyższe
lekcje zmniejszyła się frekwencja.
Dyrektor CK odpowiedziała, że wręcz odwrotnie. Została zwiększona.
Radny Marcin Weiss zapytał czy zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne
za funkcjonowanie Izby Regionalnej.
Dyrektor CK odpowiedziała, że konkretnych osób nie ma. Cały zespół był i jest
odpowiedzialny.
Radny Błażej Jędrzejczak podzielił się sugestią związaną ze złym stanem wejścia
do Pomieszczenia Izby Regionalnej.
Burmistrz odpowiedział, że ma tego świadomość.
Radny Marek Molecki zapytał o wysokie koszty kserokopiarki funkcjonującej w bibliotece.
Dyrektor CK odpowiedziała, że są wysokie ze względu na dużą ilość wydruków plakatów.
Nie tylko biało- czarnych, ale również w kolorze oraz w różnych formatach.
Następnie radny Marek Molecki zapytał dlaczego w sprawozdaniu CK są ujęte dwie pozycje
kosztów za energię.
Dyrektor CK odpowiedziała, że ze względu na osobne księgi rachunkowe dla Biblioteki
i Centrum Kultury.
Radny Marcin Weiss zapytał o osoby montujące scenę, ile jest uprawnionych osób.
Dyrektor CK odpowiedziała, że obecnie mają uprawnienia trzy osoby.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał ile raz w roku jest robiony przegląd sceny.
Dyrektor CK odpowiedziała, że raz w roku.
Radny Paweł Walkowiak podzielił się osobistą pozytywną refleksją na temat uroczystości
podsumowującej działalność wszystkich sekcji w CK.
Przewodniczący Rady Miejskiej w powyższym temacie dodał, że warto byłoby zaprosić na
powyższą uroczystość lokalnych przedsiębiorców, którzy uczestniczą w sponsorowaniu
różnych zawodów oraz imprez.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” zaopiniowała ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczy Rady Miejskiej zarządził 10 minutową przerwę od 11:40 do 11:50.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych
w Książu Wlkp. w majątek trwały.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie projektu uchwały przez Burmistrza, który
poinformował, że w dniu 28 grudnia 2016 r. na podstawie aktu notarialnego Repertorium A
Nr 8347/1998 sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Ordynackiej
nr 9, przed zastępcą notarialnym Danutą Łuszcz, Gmina Książ Wlkp. nabyła na własność
od ORANGE POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie lokal użytkowy nr 4
o powierzchni użytkowej 15,12 m² usytuowany w budynku nr 14 w miejscowości Mchy,
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gmina Książ Wlkp. wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej, którą
stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, nie służące do wyłącznego użytku
właścicieli poszczególnych lokali wynoszący 36/1000 części. Zakupiony lokal przeznaczony
jest na powiększenie powierzchni stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
wykorzystywanej w budynku na świetlicę wiejską. W związku z tym, że nieruchomość na
której usytuowany jest budynek stanowi współwłasność z osobami fizycznym, w której
Gmina Książ Wlkp. reprezentowana jest przez Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
przekazanie lokalu jest zasadne.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przy 15 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych
w Książu Wlkp. w majątek trwały.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie projektu uchwały przez Burmistrza, który
poinformował, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), do wyłącznej właściwości rady
gminy należy tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych
gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenie ich w majątek. Zgodnie z art. 6 ust.
1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016, poz. 573 ze
zm.) orany stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą tworzyć, łączyć,
przekształcać w inną formę organizacyjno-prawną i likwidować samorządowe zakłady
budżetowe zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych. W związku z zakończeniem inwestycji pn. „Budowa sieci
wodociągowej przy ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.” i jej odbiorem oraz w związku
z tym, że został w ich wyniku wytworzony majątek trwały wymieniony w załączniku do
niniejszej uchwały, należy wyposażyć Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. przy ul.
Stacha Wichury 11, a w ww. majątek trwały w celu gospodarowania nim zgodnie
z przeznaczeniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przy 15 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu Opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ
Wlkp. w 2017 roku.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie projektu uchwały przez Panią Burmistrz, która
poinformowała, że przygotowanie corocznego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wlkp. w 2017 r. jest
zadaniem Burmistrza, a swoją opinię na temat jego zapisów mogą wyrazić Powiatowy Lekarz
Weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt
oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. Projekt
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uchwały został przesłany do zaopiniowania ww. podmiotom dnia 25 stycznia 2017 r.
W terminie określonym w art. 11 a ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) swoją pozytywną opinię wyraził Powiatowy
Lekarz Weterynarii, natomiast Koło Łowieckie Nr 76 „KNIEJA” w piśmie z dnia 31.01.2017
r. nie wniosło żadnych zastrzeżeń. Projekt uchwały wysłano również do Wojskowego Koła
Łowieckiego „Kszyk” z siedzibą we Wrocławiu, które pomimo dwukrotnego awizo, nie
odebrało przesłanej do zaopiniowania, uchwały. Zgodnie z art. 44 § 4 k.p.a. doręczenie uważa
się za dokonane, a pismo pozostawiono w aktach sprawy. Ze względu na konieczność
wykonania art. 11a ww. ustawy o ochronie zwierząt, nie ma możliwości podjęcia
alternatywnych, w stosunku do proponowanej uchwały, środków umożliwiających
osiągnięcie zamierzonego celu.
Radni Rady Miejskiej wyszli z inicjatywą, aby zorganizować wyjazd do schroniska w Gaju.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” zaopiniowała ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aneksu nr 10 do porozumienia
międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania
związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed
bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie projektu uchwały przez Panią Burmistrz, która
poinformowała, że porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania
związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed
bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju zawarte zostało w 2004 r. na czas nieokreślony.
Przyjęcie treści kolejnego aneksu do porozumienia podyktowane jest koniecznością
uporządkowania i aktualizacji zapisów dotyczących sposobu rozliczeń i partycypacji
sygnatariuszy porozumienia w całkowitych kosztach utrzymania schroniska. Powyższe
związane jest również z wystąpieniem z dniem 31 grudnia 2016 r. gminy Kórnik
z porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. Dotychczasowe zasady rozliczania
kosztów bieżącego utrzymania schroniska, z uwagi na dużą liczbę uczestników porozumienia
oraz szczegółowość i złożoność rozliczeń, potęgowały liczne korekty tychże rozliczeń, co
w konsekwencji znacznie utrudniało i wydłużało terminowe rozliczanie się gminy Śrem
z pozostałymi uczestnikami porozumienia. Przyjęcie nowej formuły rozliczania, w każdego
roku za poprzedni rok budżetowy w czterech transzach z obowiązkiem końcowego
rozliczenia w terminie do 15 lutego każdego roku za poprzedni rok budżetowy, ma poprawić,
a jednocześnie uprościć istniejący stan rzeczy.
Radny Krzysztof Hypki zapytał dlaczego w projekcie uchwały jest zapis dotyczący, że
Gmina Śrem wybierze podmiot realizujący zadanie związane z prowadzeniem
międzygminnego schroniska w Gaju.
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Burmistrz odpowiedział dlatego, że Gmina Śrem ogłasza przetarg, do niej należy schronisko.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie przy 15 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie projektu uchwały przez Panią Burmistrz, która
poinformowała, że uchwałą Nr XXIX/191/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. Rada Miejska
w Książu Wlkp. uchwaliła projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. W myśl art. 208
ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) przedłożono w/w uchwałę do zaopiniowania Wielkopolskiemu
Kuratorowi Oświaty. Kurator Oświaty zaopiniował - w zakresie zgodności z prawem,
rozwiązania zaproponowane w w/w uchwale oraz ocenił zakres zapewnienia przez jednostkę
samorządu terytorialnego możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jak
również możliwość realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez
dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie danej gminy w zakresie zgodności z prawem pozytywnie. Ponadto, uchwała intencyjna, tj. uchwała Nr XXIX/191/2017 z dnia 13 lutego
2017 r. Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe przedłożona została do zaopiniowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział w Książu Wlkp., Forum Związków Zawodowych w Warszawie oraz Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Rejonowy w Poznaniu. Pismem z
dnia 8 marca 2017 r. (po upływie terminu wymaganego do przedłożenia opinii) Związek
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Książu Wlkp., pozytywnie zaopiniował w/w uchwałę.
Natomiast Forum Związków Zawodowych w Warszawie oraz Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Rejonowy w Poznaniu w wyznaczonym terminie
(odpowiednio 16 marca br. i 15 marca br.) nie przedłożyły stosownej opinii. Zgodnie z art.
210 w/w ustawy rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty jest
zobowiązana w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podjąć uchwałę w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą
- Prawo oświatowe. Mając na względzie fakt, iż wszystkie wymagane prawem warunki
podjęcia niniejszej uchwały zostały spełnione oraz biorąc pod uwagę to, iż nie ma innej
możliwości osiągnięcia założonego celu, konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
Radny Bohdan Kaczmarek wyraził swoją opinię w temacie zmian w oświacie. Zdaniem
radnego oczywistym jest to, że trzeba dostosować się odgórnych przepisów, ale nasuwa się
pytanie co będzie za 3 lata w przypadku szkół o małej liczebności uczniów, takich jak:
w Konarzycach i Chwałkowie Kościelnym. Może warto byłoby zwołać forum dyskusyjne
i podzielić się obawami.
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Burmistrz odpowiedział, że w Chwałkowie Kościelnym nie będzie problemu. A jeśli chodzi
o Konarzyce to były bezskuteczne rozmowy z rodzicami. Gdy zaistnieje potrzeba będziemy
odpowiednio reagować i rozmawiać.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przy 15 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Ad 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium
Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie projektu uchwały przez Panią Burmistrz, która
poinformowała, że uchwałą Nr XLVI/307/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27
października 2014r. został przyjęty „Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży”. W w/w uchwale zawarto zapis, że szczegółowe warunki, formy, zakres
i tryb przyznawania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży w ramach Programu, określi
odrębna uchwała Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Uzupełnieniem tego zapisu była uchwała
Nr XLVII/310/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie
Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom
i młodzieży, zmieniona uchwałą Nr XV/95/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej w
Książu Wlkp. Obecnie, z uwagi na aktualne orzeczenia sądów administracyjnych w sprawie
zawartej w dotychczasowej uchwale materii dotyczącej kryteriów przyznawania stypendiów
należało dostosować treść uchwały do zawartych w w/w orzeczeniach interpretacjach
przepisów prawa. Dla przejrzystości tworzonego aktu zrezygnowano z dokonania zmian na
rzecz podjęcia nowej uchwały. W przedłożonym projekcie uchwały ujęto różne kategorie
stypendium, w tym za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne, gdyż zostały one uznane
jako jeden z elementów edukacji uzdolnionych uczniów. Podkreślenia wymaga, iż ramowe
plany nauczania dzieci i młodzieży, przewidziane na każdym etapie edukacyjnym obejmują
zajęcia sportowe (wychowanie fizyczne), jak i artystyczne (plastyka, muzyka, technika).
Zajęcia te są obowiązkowe, a ocena końcowa z zajęć jest uwzględniana w ogólnej klasyfikacji
ucznia. Ponadto wskazać należy, iż przedmioty te wynikają z podstawy programowej na
każdym jego szczeblu. Z tych względów nie ulega wątpliwości, że są one elementem
edukacji. Wśród kryteriów, za które może być przyznane stypendium zrezygnowano z oceny
z zachowania., gdyż jedynym kryterium mogą być uzdolnienia ucznia. Projekt przedmiotowej
uchwały jest aktem prawa miejscowego i dotyczy statutowej działalności niektórych
organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Książ Wlkp. W związku
z powyższym zostanie on poddany procedurze konsultacji na podstawie Uchwały Nr
XVIII/321/2010 z dnia 18 października 2010 r. Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Radny Krzysztof Hypki zapytał czy stypendium jest przyznawana na jakiś czas?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że jest przyznawane jednorazowo.
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Radna Antonina Jankowiak zapytała ile uczniów je otrzymało i jakie były kwoty.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że około 10 uczniów i kwoty kształtujące się od 400 zł
do 1000 zł.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przy 15 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
Ad 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą
punktów przyznaną każdemu kryterium, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Książ Wlkp. oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie projektu uchwały przez Panią Burmistrz, która
poinformowała, że przedmiotowa uchwała reguluje kwestie związane z postępowaniem
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Książ Wlkp., dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół. Wejście
w życie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59) oraz przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) nałożyło na radę gminy obowiązek podjęcia stosownej
nowej uchwały, ponieważ uchylone zostały przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), stanowiące podstawę prawną
dotychczasowego określenia przez radę gminy przedmiotowych kryteriów. W myśl art. 133
ust. 3 ww. ustawy do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje
się dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie, na podstawie zgłoszenia rodziców. W
przypadku jednak, gdy dana publiczna szkoła podstawowa po pierwotnym naborze, nadal
dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, do klasy
pierwszej mogą zostać przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem tej szkoły. Z uwagi na
powyższe, rada gminy jest zobowiązana - zgodnie z art. 133 ust. 2 w/w ustawy - do ustalenia
w drodze uchwały tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, przyznając każdemu
kryterium określoną liczbę punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
Pani Burmistrz poinformowała, ze radca prawny ma jeszcze określić czy uchwała będzie
wchodziła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia czy z dniem 1 września.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przy 15 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
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Ad 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą
punktów przyznaną każdemu kryterium, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla
którego organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp. oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie projektu uchwały przez Panią Burmistrz, która
poinformowała, że przedmiotowa uchwała reguluje kwestie związane z drugim etapem
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych. Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) nałożyło na
radę gminy obowiązek podjęcia stosownej nowej uchwały, ponieważ uchylone zostały
przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze
zm.), stanowiące podstawę prawną dotychczasowego określenia przez radę gminy
przedmiotowych kryteriów. W myśl art. 131 ust.2 ww. ustawy do przedszkola, oddziału
przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku
większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, oddziale przedszkolnym na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące
kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole, bądź oddział przedszkolny
nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest na podstawie art. 131 ust.
4 ww. ustawy, do określenia kryteriów i przyznaniu im punktów, branych pod uwagę na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Rada gminy została zobowiązana również
do określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia każdego z kryteriów jest stosowne oświadczenie.
Dyrektor szkoły nie może wymagać innego dokumentu.
Ponadto tak jak w poprzednim projekcie uchwały Pani Burmistrz poinformowała, ze radca
prawny ma jeszcze określić czy uchwała będzie wchodziła w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia czy z dniem 1 września.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przy 15 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
Ad 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu
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nowych proekologicznych urządzeń grzewczych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji
celowej i sposobu jej rozliczania.
Przewodniczący RM poprosił o omówienie projektu uchwały przez Panią Burmistrz, która
poinformowała, że w celu poprawy jakości środowiska naturalnego, przez ograniczenie jego
zanieczyszczenia, na terenie Gminy Książ Wlkp. planuje się wprowadzić dotację celową ze
środków budżetu gminy, będącą wsparciem dla mieszkańców podejmujących działania
proekologiczne służące ochronie powietrza. W celu określenia zasad udzielania dotacji trybu
postępowania przy jej udzielaniu i sposobu jej rozliczania przyjęto rozwiązania zawarte
w niniejszej uchwale. Dotacja stanowić będzie mechanizm zachęcający mieszkańców
do inwestowania w nowe proekologiczne urządzenia grzewcze. Wydatki przeznaczone
w budżecie gminy Książ Wlkp. na ochronę środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony
środowiska pochodzić mogą z wpływów z różnych opłat, w tym opłat za korzystanie
ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
W stosunku do uchwały Nr XXVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Ksiżąu Wlkp. z dnia 29
grudnia 2016 r. został rozszerzony zakres przedmiotowy poprzez dodanie kotłów na paliwo
stałe z automatycznym podajnikiem paliwa oraz została przewidziana również pomoc dla
podmiotów, dla których udzielona dotacja stanowi pomoc de minimis tj. podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów prowadzących działalność
w sektorze rolnym.
Radny Paweł Walkowiak poinformował, że jest bardzo duże zainteresowanie w powyższej
kwestii i poprosił, aby przy najbliższym spotkaniu z sołtysami przedstawić temat.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przy 15 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
Ad 14. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia
Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania
inwestycyjne.
Burmistrz poinformował, że pismem nr PZD.II.3160-7/17 z dnia 21 marca 2017 r. Starosta
Śremski poinformował o tym, że w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie
zamówień publicznych na zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Książ Wlkp.,
uzyskane w ramach kwoty różnią się od zaplanowanych. W związku z powyższym w podjętej
uchwale z dnia 13 lutego 2017 r. należało dokonać stosownych zmian, czyli
w przedstawionym projekcie uchwały zwiększyliśmy kwotę dotacji o 27 200,00 zł.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przy 15 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
Radni: Marian Suchecki, Kazimierz Zegar, Anna Szymanowska opuścili salę posiedzeń.
Ad 15. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
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Przewodniczący RM poprosił, aby kierownik OPS złożyła stosowne sprawozdanie. Pani
Róża Jędrzejczak poinformowała ile osób doświadczyło przemocy, ile sporządzono
Niebieskich kart typu C i D, oraz ile ich zamknięto.
Radny Marek Molecki zapytał o procedurę zamykania Niebieskiej Karty.
Kierownik OPS poinformowała, że Niebieska Karta jest zamykana w momencie kiedy
od zdarzenia, które zapoczątkowało jej założenie upłynęło co najmniej pół roku. Oczywiście
przez ten okres czasu pracownicy ośrodka kontrolują i przeprowadzają wywiady czy jej
zamknięcie jest zasadne.
Ad 16. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
2017r. został przyjęty jednogłośnie, w obecności 12 radnych.

9 lutego

Ad 17. Wolne wnioski i informacje.
Radna Elżbieta Stępa prosiła, aby zainterweniować w sprawie dziury w jezdni przy posesji
Państwa Karolewskich w Kiełczynku.
Przewodniczący Rady, Pan Sławomir Przybylski poprosił aby zainterweniować w sprawie
dziury na skrzyżowaniu przy posesji Państwa Rószczków przy wjeździe do Książa Wlkp.
Następnie prosił o interwencje w sprawie „zapadniętych” płytek w chodniku przy ulicy
Kościuszki. Przypomniał także sprawę uszkodzonego znaku drogowego w miejscowości Ługi
oraz ponowił prośbę mieszkańców Ługów, aby wyrównać drogę z Ługów do Niedźwiad.
Radny Bohdan Kaczmarek zgłosił problem wyrzucanych śmieci przy domostwach
w Radoszkowie oraz złego stanu budynku CK, (istniejące dziury w styropianie). Ponadto
poinformował o zniszczonej przez wandali drewnianej atlance przy budynku CK.
Pani Burmistrz w kwestii wyrzucanych śmieci odpowiedziała, że sprawa dotyczy
prywatnych właścicieli nieruchomości, ale będziemy starać się reagować.
Radny Paweł Walkowiak podzielił się informację o rocznicy 50- lecia pracy Państwa
Błaszczyków. Prosił, aby ich zasługi zostały docenione.
Radna Antonina Jankowiak poinformowała o tym, że w Chrząstowie światłowody były
montowane tylko do skrętu w miejscowość Łężek.
Ponadto Radni Rady Miejskiej zaczęli dyskutować o planach związanych z budową hali
sportowej. Ważna kwestią jest to, aby jak najwcześniej zacząć jej budowę. Dylematem na
chwilę obecną jest lokalizacja hali.
Burmistrz odpowiedział, że w tym roku mamy zabezpieczone środki na projekt.
Zdaniem radnego Bohdana Kaczmarka ważna jest użyteczność hali, a nie miejsce, ale
najlepszym miejscem byłby teren przy Szkole Podstawowej.
Burmistrz odpowiedział, że teren przy szkole jest za mały. Brakuje miejsca na parking,
ponadto zgodnie z wymogami sanepidu i innych przepisów muszą być zachowane
odpowiednie odległości.
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał Burmistrza czy faktem jest to, że został wprowadzony
zakaz korzystania z murawy na boisku sportowym.
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Burmistrz odpowiedział, że tak, ale tylko w okresie zimowym. Zakaz jest celowy, aby nie
odtwarzać murawy.
Ponadto przewodniczący RM przedstawił projekt oświadczenia Rady Miejskiej w Książu
Wlkp. wyrażającego poparcie dla Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wystosowania apelu
do Ministra Środowiska o negatywne zaopiniowanie postanowień przedłożonego Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022
oraz nieuzgodnienie projektowanego Planu Inwestycyjnego z uwagi na ich sprzeczność
z obowiązującym prawem.
Przewodniczący RM zapytał czy wszyscy radni Gminy Książ Wlkp. akceptują powyższe
poparcie. Radni jednogłośnie wyrazili aprobatę.
Ad 18. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 14:05.

Protokołowała
Danuta Biniasz – Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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